บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่พึงประสงค0
ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริงและที่คาดหวังตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต3 ในบทนี้เปนการสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และ
ข2อเสนอแนะ ซึ่งจะกลBาวถึงวัตถุประสงค0การวิจัย สมมติฐานการวิจัย ประชากรและกลุBมตัวอยBาง
เครื่องมือที่ใช2ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข2อมูลการวิเคราะห0ข2อมูล สรุปผลการวิเคราะห0ข2อมูล การ
อภิปรายผล ข2อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตBอไป รายละเอียดจะได2กลBาวถึงลําดับตBอไปนี้
สรุปผลการวิจัย
1. วัตถุประสงค"ของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริงและที่คาดหวัง
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 ได2กําหนด
วัตถุประสงค0ของการวิจัย ดังนี้
1.1 เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริงและที่คาดหวัง
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 ใน 3 ด2าน คือ
คุณธรรมด2านการครองตน คุณธรรมด2านการครองคน คุณธรรมด2านการครองงาน
1.2 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริงและที่คาดหวัง
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 ที่มีอายุ
วุฒิการศึกษา และประสบการณ0การปฏิบัติงาน
2. สมมติฐาน
สมมติฐานในการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริงและ
ที่คาดหวังตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 มี ดังนี้
2.1 ครูที่มีอายุตBางกัน มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริงและ
ที่คาดหวังแตกตBางกัน
2.2 ครูที่มีวุฒิการศึกษาตBางกัน มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปน
จริงและที่คาดหวังแตกตBางกัน
2.3 ครูที่มีประสบการณ0การปฏิบัติงานตBางกัน มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรม
ของผู2บริหารที่เปนจริงและที่คาดหวังแตกตBางกัน
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3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุBมตัวอยBาง
ประชากรที่ใช2ในการวิจัยครั้งนี้ ได2แกB ข2าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 จํานวน 721 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 67 โรง ซึ่งเปนผู2ปฏิบัติหน2าที่
การสอน
กลุBมตัวอยBาง ที่ใช2ในการวิจัยครั้งนี้ ได2แกB ข2าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 จํานวน 258 คน ได2มาโดยการสุBมเปนกลุBมตัวอยBางด2วยวิธีการสุBมแบบ
ชั้นภูมิอยBางเปนสัดสBวน (Proportional Stratified Random Sampling)
3.2 เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช2ในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู2วิจัยสร2างขึ้นอาศัย
แนวคิดจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข2องกับพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปน
จริงและที่คาดหวัง ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหBงชาติ และของฉลอง มาปรีดา
เพื่อเปนแนวทางในการสร2างแบบสอบถาม และได2ปรับปรุงให2เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 จากการศึกษาเอกสารตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข2อง
แบBงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู2ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เปนแบบเลือกตอบ (Check List) ซึ่งถามเกี่ยวกับอายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ0การปฏิบัติงาน
ของครู
ตอนที่ 2 แบบสอบถามมาตราสBวนประมาณคBา (Rating Scales) บอกระดับ
พฤติกรรมที่พึงประสงด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริงและที่คาดหวัง 5 ระดับ คือ อยูBในระดับ
มากที่สุด อยูBในระดับมาก อยูBในระดับปานกลาง อยูBในระดับน2อย และอยูBในระดับน2อยที่สุด ซึ่งมี
คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริงและที่คาดหวังแบBงออกเปน
3 ด2าน คือ คุณธรรมด2านการครองตน จํานวน 15 ข2อ คุณธรรมด2านการครองคน จํานวน 15 ข2อ และ
คุณธรรมด2านการครองงาน จํานวน 15 ข2อ รวมทั้งหมด 45 ข2อ
สBวนคุณภาพของเครื่องมือที่ใช2ในการเก็บรวบรวมข2อมูล ได2ผBานการตรวจสอบโดยผู2เชี่ยวชาญ
ทางด2านการบริหารจํานวน 5 ทBาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามพฤติกรรมหลักของ
เนื้อหา (Content Validity) ความถูกต2อง เหมาะสม ความครอบคลุม และให2คําแนะนําในการ
ปรับปรุงให2ถูกต2องสมบูรณ0ยิ่งขึ้น โดยใช2ดัชนีความสอดคล2องระหวBางข2อความกับพฤติกรรหลักของ
เนื้อหา จากนั้นจึงคัดเลือกข2อคําถามที่มีคBาดัชนีความสอดคล2อง (IC) ตั้งแตB 0.60–1.00 ขึ้นไป ถ2าดัชนี
ความสอดคล2อง (IC) ต่ํากวBา 0.60 ข2อคําถามนั้นต2องนํามาปรับปรุงแก2ไข แล2วไปทดลองใช2 (Try Out)
กับข2าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 จํานวน 30 คน ที่
ไมBใชBกลุBมตัวอยBางในการวิจัย เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามและทําการวิเคราะห0ความเชื่อมั่น
(Reliability) ด2วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ตามวิธีของครอนบัค
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(Cronbach, 1990: 204) ได2คBาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทBากับ .936 และได2คBาความเชื่อมั่นในแตBละด2าน
ดังนี้ คุณธรรมด2านการครองตน มีคBาความเชื่อมั่นเทBากับ .928 คุณธรรมด2านการครองคน มีคBาความ
เชื่อมั่นเทBากับ .952 และคุณธรรมด2านการครองงาน มีคBาความเชื่อมั่นเทBากับ .930
3.3 การเก็บรวบรวมข2อมูล
การเก็บรวบรวมข2อมูล ผู2วิจัยได2ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือแนะนําตัวผู2วิจัย และขออนุญาตเก็บข2อมูลในการวิจัยจากภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร0 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0 วิทยาเขตป>ตตานี ไปถึง
ผู2อํานวยการโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อขอความรBวมมือในการเก็บรวบรวมข2อมูล
2. ผู2วิจัยสBงแบบสอบถามถึงกลุBมตัวอยBางตามโรงเรียนตBางๆ ผBานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 จํานวน 258 ชุด คิดเปนร2อยละ 100
3. เมื่อได2รับแบบสอบถามคืน ผู2วิจัยดําเนินการตรวจสอบความถูกต2องสมบูรณ0ของ
การตอบแบบสอบถาม แล2วนําผลไปจัดกระทํา และวิเคราะห0ข2อมูลตBอไป
3.4 การวิเคราะห0ข2อมูล
การวิเคราะห0ข2อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เมื่อผู2วิจัยกระทําข2อมูลแล2วจึงดําเนินการวิเคราะห0ข2อมูล
เพื่อหาคBาสถิติตBางๆ ด2วยคอมพิวเตอร0 ใช2โปรแกรมสําเร็จรูป โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ตอนที่ 1 สถานภาพของผู2ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห0ข2อมูลโดยการหาความถี่
และคBาร2อยละ (Percentage)
2. ตอนที่ 2 พฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริงและที่
คาดหวังตามทัศนะของครู วิเคราะห0โดยหาคBาเฉลี่ย (Mean) หาคBาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ในแตBละข2อ โดยภาพรวม เปนรายด2าน และรายข2อ ทดสอบสมมติฐาน
จําแนกตามอายุ และวุฒิการศึกษา โดยการทดสอบคBาที (t-test) และทดสอบสมมติฐาน จําแนกตาม
ประสบการณ0การปฏิบัติงาน โดยการทดสอบคBาเอฟ (F–test)
4. ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห0ข2อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริง
และที่คาดหวังตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3
สรุปได2 ดังนี้
1. ผู2บริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค0ด2านคุณธรรมที่เปนจริงตามทัศนะของครู โดยภาพรวมอยูBในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ด2าน พบวBา มีพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหาร ด2านการครองตน ด2านการครองคน
และด2านการครองงาน อยูBในระดับมาก โดยที่คุณธรรมด2านการครองงาน มีพฤติกรรมที่พึงประสงค0
ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริง ต่ํากวBาด2านอื่นๆ
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และผู2บริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค0ด2านคุณธรรมที่คาดหวังตามทัศนะของครู โดยภาพรวมอยูBในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปน
รายด2าน พบวBา พฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหาร ด2านการครองตน ด2านการครองคน
และด2านการครองงาน อยูBในระดับมากที่สุด โดยที่คุณธรรมด2านการครองตนกับคุณธรรมด2านการ
ครองคน มีพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่คาดหวังเทBากัน สBวนคุณธรรมด2านการ
ครองงาน มีความคาดหวังตBอพฤติกรรมของผู2บริหาร อยูBในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณารายด2านระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปน
จริงและที่คาดหวังตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3
ในแตBละด2านสรุปได2 ดังนี้
1.1 คุณธรรมด2านการครองตน ผู2บริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ป>ตตานี เขต 3 มีพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมที่เปนจริงตามทัศนะของครู ด2านการครองตน
โดยภาพรวมอยูBในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายข2อ พบวBา มีพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรม
ของผู2บริหาร ด2านการครองตน สBวนใหญBอยูBในระดับมาก โดยข2อที่ผู2บริหารแตBงกายสุภาพเรียบร2อย
และเหมาะสมกับกาลเทศะกับข2อที่ผู2บริหารละเว2นจากอบายมุขตBางๆ อยูBในระดับมากที่สุด และข2อที่
ผู2บริหารมีความประหยัด และอดออม มีพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริง
ต่ํากวBาข2ออื่นๆ
และผู2บริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค0ด2านคุณธรรมที่คาดหวังตามทัศนะของครู ด2านการครองตน โดยภาพรวมอยูBในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเปนรายข2อ พบวBา มีพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหาร ด2านการครองตน
อยูBในระดับมากที่สุดทุกข2อ โดยข2อที่ผู2บริหารมีความประหยัด และอดออม มีพฤติกรรมที่พึงประสงค0
ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่คาดหวัง ต่ํากวBาข2ออื่นๆ
1.2 คุณธรรมด2านการครองคน ผู2บริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ป>ตตานี เขต 3 มีพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมที่เปนจริงตามทัศนะของครู ด2านการครองคน
โดยภาพรวมอยูBในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายข2อ พบวBา มีพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรม
ของผู2บริหาร ด2านการครองคน อยูBในระดับมากทุกข2อ โดยข2อที่ผู2บริหารมีความยุติธรรม ไมBลําเอียง มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริง ต่ํากวBาข2ออื่นๆ
และผู2บริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค0ด2านคุณธรรมที่คาดหวังตามทัศนะของครู ด2านการครองคน โดยภาพรวมอยูBในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเปนรายข2อ พบวBา มีพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหาร ด2านการครองคน
อยูBในระดับมากที่สุดทุกข2อ โดยข2อที่ผู2บริหารสามารถทํางานรBวมกับผู2อื่นได2อยBางราบรื่นกับข2อที่
ผู2บริหารมีความเสียสละ กําลังกายและกําลังทรัพย0 มีพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของ
ผู2บริหารที่คาดหวัง ต่ํากวBาข2ออื่นๆ
1.3 คุณธรรมด2านการครองงาน ผู2บริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ป>ตตานี เขต 3 มีพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมที่เปนจริงตามทัศนะของครู ด2านการครองงาน
โดยภาพรวมอยูBในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายข2อ พบวBา มีพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรม

87

ของผู2บริหาร ด2านการครองงาน อยูBในระดับมากทุกข2อ โดยข2อที่ผู2บริหารมีความสามารถใช2เทคโนโลยี
และเทคนิควิธีการใหมBๆ ในการบริหารงาน มีพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปน
จริง ต่ํากวBาข2ออื่นๆ
และผู2บริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค0ด2านคุณธรรมที่คาดหวังตามทัศนะของครู ด2านการครองงาน โดยภาพรวมอยูBในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายข2อ พบวBา มีพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหาร ด2านการ
ครองงาน อยูBในระดับมากที่สุดทุกข2อ โดยข2อที่ผู2บริหารไมBใช2เวลาราชการเพื่องานสBวนตน มีพฤติกรรม
ที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่คาดหวัง ต่ํากวBาข2ออื่นๆ
2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริงและที่คาดหวัง
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 มีผล ดังนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบ ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 ที่มี
อายุต่ํากวBา 30 ปr และตั้งแตB 30 ปrขึ้นไป มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหาร
ที่เปนจริง โดยภาพรวมไมBแตกตBางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายด2าน พบวBา ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่
เปนจริงทุกด2าน ไมBแตกตBางกัน
และผลการเปรียบเทียบ ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3
ที่มีอายุต่ํากวBา 30 ปr และตั้งแตB 30 ปrขึ้นไป มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของ
ผู2บริหารที่คาดหวัง โดยภาพรวมมีความแตกตBางกันอยBางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มี
อายุต่ํากวBา 30 ปrมีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่คาดหวัง มากกวBาครู
ที่มีอายุ 30 ปrขึ้นไปเมื่อพิจารณาเปนรายด2าน พบวBา ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่คาดหวัง
ด2านคุณธรรมด2านการครองตน ไมBแตกตBางกัน และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่คาดหวัง
ด2านคุณธรรมด2านการครองคน และด2านคุณธรรมด2านการครองงาน มีความแตกตBางกันอยBางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูที่มีอายุต่ํากวBา 30 ปrมีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2าน
คุณธรรมของผู2บริหารที่คาดหวัง มากกวBาครูที่มีอายุ 30 ปrขึ้นไป
2.2 ผลการเปรียบเทียบ ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 ที่มี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวBาปริญญาตรี มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของ
ผู2บริหารที่เปนจริง โดยภาพรวมไมBแตกตBางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายด2าน พบวBา ครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของ
ผู2บริหารที่เปนจริง ด2านคุณธรรมด2านการครองตน มีความแตกตBางกันอยBางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวBาปริญญาตรี มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรม
ของผู2บริหารที่เปนจริงมากกวBาครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่
เปนจริง ด2านคุณธรรมด2านการครองคน และด2านคุณธรรมด2านการครองงาน ไมBแตกตBางกัน
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และผลการเปรียบเทียบ ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3
ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวBาปริญญาตรี มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรม
ของผู2บริหารที่คาดหวัง โดยภาพรวมไมBแตกตBางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายด2าน พบวBา ครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2าน
คุณธรรมของผู2บริหารที่คาดหวังทุกด2าน ไมBแตกตBางกัน
2.3 ผลการเปรียบเทียบ ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 ที่มี
ประสบการณ0การปฏิบัติงาน ต่ํากวBา 5 ปr 5–10 ปr และมากกวBา 10 ปrขึ้นไป มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่
พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริง โดยภาพรวมไมBแตกตBางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายด2าน
พบวBา ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่
พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริงทุกด2าน ไมBแตกตBางกัน
และผลการเปรียบเทียบ ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3
ที่มีประสบการณ0การปฏิบัติงาน ต่ํากวBา 5 ปr 5–10 ปr และมากกวBา 10 ปrขึ้นไป มีทัศนะตBอพฤติกรรม
ที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่คาดหวัง โดยภาพรวมแตกตBางกันอยBางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายคูBด2วยวิธีการของ Scheffe, พบวBา ครูที่มีประสบการณ0การปฏิบัติงาน
ต่ํากวBา 5 ปr มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่คาดหวัง มากกวBาครูที่มี
ประสบการณ0การปฏิบัติงาน มากกวBา 10 ปrขึ้นไป เมื่อพิจารณาเปนรายด2าน พบวBา ครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2าน
คุณธรรมของผู2บริหารที่คาดหวัง ด2านคุณธรรมด2านการครองตน ไมBแตกตBางกัน และครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2าน
คุณธรรมของผู2บริหารที่คาดหวัง ด2านคุณธรรมด2านการครองงาน มีความแตกตBางกันอยBางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และด2านคุณธรรมด2านการครองคน มีความแตกตBางกันอยBางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเปนรายคูBด2วยวิธีการของ Scheffe, พบวBา ครูที่มีประสบการณ0การ
ปฏิบัติงาน ต่ํากวBา 5 ปr มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่คาดหวัง
มากกวBาครูที่มีประสบการณ0การปฏิบัติงาน มากกวBา 10 ปrขึ้นไป
การอภิปรายผล
จากการศึกษาพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริงและ
ที่คาดหวังตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 ผู2วิจัย
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค0 และสมมติฐาน ดังตBอไปนี้
1. วัตถุประสงค0ข2อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหาร
ที่เปนจริงและที่คาดหวังตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี
เขต 3 ใน 3 ด2าน คือ คุณธรรมด2านการครองตน คุณธรรมด2านการครองคน และคุณธรรมด2านการ
ครองงาน ผลการวิจัย พบวBา ผู2บริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมที่เปนจริงตามทัศนะของครู โดยภาพรวมอยูBในระดับมาก ที่
เปนเชBนนี้เพราะวBา ผู2บริหารสถานศึกษาในป>จจุบันได2ยึดหลักในการปฏิบัติของผู2บริหารที่ทําให2เกิด
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ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแกBงาน มีคุณธรรม มีความรู2ความสามารถ มีความรักตBออาชีพและมี
ทัศนะคติที่ดีตBอวิชาชีพ นอกจากนี้หลักสูตรการผลิตครูและผลิตผู2บริหารโรงเรียนมีการปลูกฝ>ง
คุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร2างสมรรถภาพของผู2บริหารโรงเรียนได2เปนอยBางดี รวมทั้งเปน
แบบอยBางที่ดีในการดํารงชีวิต ทําให2รู2จักคน รู2สภาวะของคนใช2หลักมนุษยสัมพันธ0เพื่อสร2างน้ําใจใน
การทํางาน มีความตระหนักในการนําความคิด และแนวการปฏิบัติ รวมทั้งการเสริมสร2างภูมิธรรม
ภูมิป>ญญา เพื่อนําไปปฏิบัติให2เกิดผลดีตBอคนในสังคมไมBวBาจะเปนนักเรียน ครู ผู2ปกครอง ชุมชนที่จะ
สBงผลตBอความสําเร็จของผู2บริหารรวมไปถึงผลดีตBอองค0การได2อยBางมีคุณภาพ
ผลการวิจัยนี้ สอดคล2องกับผลงานวิจัยของ ปรีชา ขันธไพรี (2537: บทคัดยBอ) ได2วิจัยเรื่อง
คุณธรรมของผู2บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษาตามทัศนะของผู2บริหาร ผู2ชBวยผู2บริหาร
โรงเรียนและครูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวBา ผู2บริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติตามคุณธรรมสูง
ทุกด2าน เชBนเดียวกับงานวิจัยของ วัฒนะ สังวาล (2531: บทคัดยBอ) ได2ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะที่
พึงประสงค0ของผู2บริหารโรงเรียนมัธยมขนาดใหญB สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 พบวBา
ผู2บริหารโรงเรียนควรรู2จักปฏิบัติตนให2เหมาะสมและเปนแบบอยBางที่ดี เชBนเดียวกับงานวิจัยของ
สมใจ เขียวสด (2536: บทคัดยBอ) ได2ทําการวิจัยเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู2บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ผู2บริหารสถานศึกษา ผู2บริหารการศึกษา และผู2บังคับบัญชา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู2บริหารสถานศึกษา ในด2านอุดมการณ0
ของผู2บริหารสถานศึกษา ด2านคุณธรรมและจริยธรรมตBอวิชาชีพการบริหารการศึกษา ด2านคุณธรรม
และจริยธรรมตBอเพื่อนรBวมงาน และด2านคุณธรรมและจริยธรรมตBอสังคม ผลการวิจัยปรากฏวBา บุคคล
ทั้ง 3 กลุBมมีความคิดเห็นตBอข2อกําหนดเปนคุณธรรมและจริยธรรมของผู2บริหารสถานศึกษา ทุกข2อไมB
ต่ํากวBาเห็นด2วยมาก เชBนเดียวกับงานวิจัยของ ทองมัน สิทธิกัน (2553: บทคัดยBอ) ได2ศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู2บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของพนักงานครู สังกัดเทศบาลนครยะลา
พบวBา ผู2บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครยะลา มีพฤติกรรมทางจริยธรรมด2านการปฏิบัติตBองาน
ด2านการปฏิบัติตBอตนเอง และด2านปฏิบัติตBอบุคคลอื่นอยูBในระดับมากทุกด2าน สBวนฉลอง มาปรีดา
(2537:7) กลBาววBา การบริหาร คือ การปกครอง รักษา ดูแล และดําเนินงานโดยอาศัย คน เงิน วัตถุ
สิ่งของที่เปนอุปกรณ0ในการปฏิบัติงาน ผู2บริหารก็มีหน2าที่ทําให2คนตั้งแตB 2 คน ขึ้นไป มารBวมกัน
ทํางานแล2วให2งานสําเร็จลุลBวงตามวัตถุประสงค0ที่วางไว2 และเนื่องจากผู2บริหารเปนผู2ถูกเพBงเล็งของ
ผู2ใต2บังคับบัญชา ตลอดจนบุคลากรอื่นๆ ดังนั้น ผู2บริหารจะต2องปฏิบัติแตBสิ่งที่ดีงาม ตามหลักคุณธรรม
คือ ผู2บริหารที่ดีจะต2องมี “คุณธรรม 3 ประการ” ได2แกB คุณธรรมในการครองตน คุณธรรมในการ
ครองคน และคุณธรรมในการครองงาน
และผลการวิจัย พบวBา ผู2บริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี
เขต 3 มีพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมที่คาดหวังตามทัศนะของครู โดยภาพรวมอยูBในระดับ
มากที่สุด ที่เปนเชBนนี้เพราะวBา อาจเนื่องมาจากครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ป>ตตานี เขต 3 ได2เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาให2ได2คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
เพื่อสBงเสริมให2ผู2เรียนมีคุณลักษณะดี เกBง และมีความสุข เปนความหวังสูงสุดของคนในชาติ เพราะ
การศึกษาเปนรากฐานสําคัญที่สุดในการสร2างสรรค0ความเจริญก2าวหน2าของสังคมให2เปนไปในทิศทางที่
ปรารถนา เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่ชBวยให2คนได2พัฒนาตนเองในด2านตBางๆ การ
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ดําเนินงานของสถานศึกษาตามพันธกิจที่ได2รBวมกันกําหนดไว2นั้น จะได2ผลผลิตของการศึกษาที่มี
คุณภาพ อันพึงประสงค0ตามความคาดหวังของครู และผู2มีสBวนได2เสีย ดังนั้น พฤติกรรมของผู2บริหาร
เปนสิ่งที่จําเปนอยBางยิ่งที่จะเปนแบบอยBางที่ดีให2กับผู2ใต2บังคับบัญชา โดยเฉพาะพฤติกรรมด2าน
คุณธรรมของผู2บริหารใน 3 ด2าน คือ คุณธรรมด2านการครองตน คุณธรรมด2านการครองคน และ
คุณธรรมด2านการครองงานจะต2องมีภายในตัวของนักบริหารทั้งหลาย ถ2าผู2บริหารที่ขาดคุณธรรม
นอกจากจะไมBสามารถบริหารให2ประสบผลสําเร็จได2 ยังอาจไมBได2รับการยอมรับจากผู2ใต2บังคับบัญชา
และบุคคลที่เกี่ยวข2อง สBงผลให2ขาดความศรัทธาในตัวผู2บริหาร ซึ่งสอดคล2องกับผลงานวิจัยของ
นิยม ไผBโสภา (2543: บทคัดยBอ) ที่ได2ศึกษาพฤติกรรมการครองตน ครองคน ครองงานของผู2บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามความคาดหวังของครู สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครพนม พบวBา โดย
ภาพรวมอยูBในระดับมากที่สุด
อยBางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเปนรายด2าน พบวBา พฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2าน
คุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริงตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ป>ตตานี เขต 3 ทุกด2านอยูBในระดับมาก และพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหาร
ที่คาดหวังตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 ทุกด2าน
อยูBในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายข2อ ดังนี้
1.1 คุณธรรมด2านการครองตน จากผลการวิจัยพบวBา ระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2าน
คุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริงตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ป>ตตานี เขต 3 ข2อที่ผู2บริหารแตBงกายสุภาพ เรียบร2อย และเหมาะสมกับกาลเทศะ อยูBในระดับมาก
ที่สุด ที่เปนเชBนนี้เพราะวBา ผู2บริหารมีความตระหนักวBา การแตBงกายที่สะอาด เรียบร2อย และเหมาะสม
กับกาลเทศะเปนการเสริมบุคลิกภาพที่ดีแกBตนเองและเปนแบบอยBางที่ดีให2กับผู2ใต2บังคับบัญชา ไมBวBา
จะเปนครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชน และบุคคลทั่วไป เปนการสร2างความมั่นใจในตนเอง
ซึ่งจะสBงผลตBอหน2าที่การงาน ทําให2ดําเนินชีวิตอยูBในสังคมได2อยBางมั่นใจ และมีความสุข ซึ่งสอดคล2อง
กับผลงานวิจัยของ ยืดฟอง อินทโกษี (2537: 74) ได2ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค0ของผู2บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดยะลา พบวBา คุณลักษณะที่พึงประสงค0ของผู2บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาแตBงกายสุภาพ เรียบร2อย เหมาะสมถูกกาลเทศะ มีคBาเฉลี่ยอยูBในระดับมากที่สุด
เชBนเดียวกับงานวิจัยของ อัมพวัน สวัสดิ์พงษ0 (2533: 87) ได2ศึกษาคุณธรรมของผู2บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญจังหวัดกําแพงเพชร ตามความคิดเห็นของครู – อาจารย0โรงเรียน พบวBา
ผู2บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีการแตBงกายสุภาพเรียบร2อย เปนภูมิฐานที่ดี แตBงกายเหมาะสมกับ
กาลเทศะมีคBาเฉลี่ยอยูBในระดับมากที่สุด เชBนเดียวกับงานวิจัยของ ละเอียด แซBคู (2531: 83) ได2ศึกษา
คุณธรรมและจริยธรรมของผู2บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูผู2สอน สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบวBา ผู2บริหารแตBงกายสุภาพ เรียบร2อย และเหมาะสมกับ
กาลเทศะ มีคBาเฉลี่ยอยูBในระดับมากที่สุด เชBนเดียวกับงานวิจัยของ อํานวย จิตต0วงศ0 (2546: 75)
ได2ศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู2บริหารดีเดBนโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูและ
กรรมการสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาส พบวBา ผู2บริหารดีเดBนโรงเรียนประถมแตBงกายสุภาพ
เรียบร2อย และเหมาะสมถูกกาลเทศะ มีคBาเฉลี่ยอยูBในระดับมากที่สุด เชBนเดียวกับงานวิจัยของ

91

สมเพียร เกษมทรัพย0 (2541: 277) ได2กลBาวถึงแนวทางการเสริมสร2างมนุษยสัมพันธ0ของผู2บริหารด2าน
การปรับปรุงตนเองวBาต2องเปนผู2มีบุคลิกภาพดีทั้งการมอง การแตBงกาย และบันลือ พฤกษะวัน
(2537: 32-33) ได2กลBาววBา ผู2บริหารควรมีบุคลิกภาพที่ดี ในด2านการแตBงกาย ผู2บริหารต2องมีความ
ประณีตในการแตBงกาย สุภาพเรียบร2อยตามรูปแบบทางวัฒนธรรมและคBานิยม เมื่อต2องการปรากฏตัว
ในที่สาธารณะควรแตBงกายให2เหมาะสมกับงานและโอกาส อีกทั้ง พิฒเนศ โคกทอง (2544: บทคัดยBอ)
พบวBา ผลการศึกษาคุณลักษณะที่เปนจริงของผู2บริหารโรงเรียนตามทัศนะของพนักงานครูเทศบาลใน
โรงเรียน สังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7 ด2านบุคลิกภาพ ได2แกB มีการแตBงกายสะอาดเหมาะสมกับ
กาลเทศะ สุภาพเรียบร2อย ดังนั้น ผู2บริหารสถานศึกษาควรเปนแบบอยBางที่ดี รวมถึงการเปนผู2นําใน
การแตBงกาย มีบุคลิกภาพที่ดี มีความตระหนักในการแตBงกายให2สะอาด สุภาพเรียบร2อย และ
เหมาะสมกับโอกาส สถานที่ เพื่อเปนการเสริมสร2างความมั่นใจให2กับตนเอง อีกทั้งเปนแบบอยBาง
ให2กับครู บุคลากร นักเรียน และบุคคลอื่นที่พบเห็น
และผลการวิจัย พบวBา ระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่คาดหวัง
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 ข2อที่ผู2บริหารมี
บุคลิกภาพที่ดี สงBางาม อยูBในระดับมากที่สุด ที่เปนเชBนนี้เพราะวBา การเปนผู2บริหารหรือเปนผู2นําให2กับ
ผู2ใต2บังคับบัญชานั้น สิ่งสําคัญต2องมีบุคลิกภาพที่ดี สงBางาม ดูเปนภูมิฐาน ซึ่งมีความใกล2เคียงกับ
ผลงานวิจัยของ นิยม ไผBโสภา (2543: บทคัดยBอ) ที่ได2ศึกษาพฤติกรรมการครองตน ครองคน ครอง
งานของผู2บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามความคาดหวังของครู สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัด
นครพนม พบวBา ผู2บริหารจําเปนต2องมีบุคลิกภาพที่ดีนBาเชื่อถือ และเปนแบบอยBางที่ดีให2กับ
ผู2ใต2บังคับบัญชา ซึ่งอยูBในระดับมากที่สุด
1.2 คุณธรรมด2านการครองคน จากผลการวิจัยพบวBา ระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2าน
คุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริงตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ป>ตตานี เขต 3 ข2อที่ผู2บริหารให2ความเคารพผู2อาวุโสกวBาเสมอ อยูBในระดับมากที่สุด ที่เปนเชBนนี้
เพราะวBา ในสังคมไทยนั้นมีวัฒนธรรมที่ผู2น2อยจะให2ความเคารพตBอผู2อาวุโส ผู2อาวุโสอาจเปน
ผู2บังคับบัญชา ผู2บริหารที่มีพฤติกรรมการกระทําเชBนนี้ยBอมเปนตัวอยBางอันดีในการปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมไทย นอกจากนั้นการแสดงความเคารพผู2อาวุโสยังเปนการแสดงความนอบน2อมถBอมตน
กBอให2เกิดมนุษยสัมพันธ0และความเปนมิตรได2อยBางดี ในมงคล 38 ของพระพุทธเจ2าก็ถือวBาการบูชาผู2ที่
ควรบูชาเปนมงคลอันสูงแกBชีวิต (พระธรรมปvฎก 2538: 321) ซึ่งสอดคล2องกับผลงานวิจัยของ
นิยม ไผBโสภา (2543: 99) ได2ศึกษาค2นคว2าพฤติกรรมการครองคน ครองตน และครองงาน ตามแนว
พุทธธรรมของผู2บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครพนม พบวBาผู2บริหารโรงเรียนให2ความเคารพ
ผู2อาวุโสกวBาเสมอ มีคBาเฉลี่ยอยูBในระดับมาก เชBนเดียวกับงานวิจัยของ บุญรBวม คิดการ
(2542: บทคัดยBอ) ได2ศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิบัติตนตามคุณธรรมของผู2บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดนครพนม พบวBา ผู2บริหารโรงเรียนให2ความเคารพผู2อาวุโสกวBาเสมอ มีคBาเฉลี่ยอยูBในระดับมาก
เชBนเดียวกับงานวิจัยของ มงคล ภาธรธุวานนท0 (2539: บทคัดยBอ) ได2ศึกษาพฤติกรรมด2านคุณธรรม
ของผู2บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดร2อยเอ็ด พบวBา ผู2บริหารโรงเรียนให2
ความเคารพผู2อาวุโสกวBาเสมอ มีคBาเฉลี่ยอยูBในระดับมาก เชBนเดียวกับงานวิจัยของ
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มูฮัมหมัดฮัสสัน อาสลัม อัลอิคลาส (2551: 59-60) ได2ศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู2บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูในอําเภอบาเจาะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส
เขต 1 พบวBา ผู2บริหารให2ความเคารพผู2อาวุโสกวBาเสมอ มีคBาเฉลี่ยอยูBในระดับมาก เชBนเดียวกับ
งานวิจัยของ อมรา เล็กเริงสินธุ0 (2542: 3) กลBาววBาการประพฤติปฏิบัติของผู2บริหารโรงเรียน จึงเปน
สิ่งที่นBาสนใจวBาป>จจุบันนี้ผู2บริหารโรงเรียนได2ปฏิบัติตนเปนไปตามที่สังคมประสงค0หรือไมB เพราะ
ผู2บริหารโรงเรียน เปนหัวใจสําคัญของหนBวยงาน ทุกหนBวยงานยBอมปรารถนาและให2การยอมรับนับถือ
ผู2บริหารที่มีคุณภาพ คือเปนบุคคลที่มีความรู2 มีความสามารถ มีทักษะความชํานาญงาน มี
ประสบการณ0 มีวิสัยทัศน0กว2างไกล แตBที่เหนือสิ่งใดคือความเปนผู2มีคุณธรรมในจิตใจและมีจริยธรรมที่
นBาเลื่อมใสศรัทธา ให2ความเคารพบุคคลอื่น ไมBถือยศ ถือตัว ไมBวBาจะเปนผู2ที่อาวุโสกวBา ผู2รBวมงาน และ
เปนผู2ที่มีมารยาทอBอนน2อมถBอมตน นอกจากนี้ ฉลอง มาปรีดา (2537: 40) ได2กลBาววBา ความเปน
กันเองเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งของผู2บังคับบัญชา ซึ่งผู2บังคับบัญชาต2องใช2คุณสมบัติ
หลายอยBางพร2อมๆ กัน เชBน มีความสํานึกในเกียรติศักดิ์ของตําแหนBงเปนอยBางดี ในขณะเดียวกันก็
ต2องไมBป>yนปz{งวางข2อ ควรมีความเปนกันเองกับผู2ใต2บังคับบัญชาตามสมควร ในความสัมพันธ0กับ
ผู2ใต2บังคับบัญชานั้น โดยเฉพาะอยBางยิ่งในเรื่องเล็กๆ น2อยๆ จะมีสBวนสําคัญในการมัดใจ
ผู2ใต2บังคับบัญชาไว2ได2
และผลการวิจัย พบวBา ระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่คาดหวัง
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 ข2อที่ผู2บริหารวาง
ตนเหมาะสม มีความเปนกันเอง มีคBาเฉลี่ยมากที่สุด ที่เปนเชBนนี้เพราะวBา ผู2บริหารสมัยใหมB มี
บุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ0ที่ดี เปนกันเอง สร2างความเปนกันเอง วางตัวเหมาะสม ทําให2
ผู2ใต2บังคับบัญชาหรือผู2รBวมงานทํางานอยBางมีความสุข ดังคํากลBาวของ ฉลอง มาปรีดา (2537: 80)
ผู2บริหารที่สร2างไมตรีที่ดี สามารถมัดใจผู2ใต2บังคับบัญชาได2 เปนที่ยอมรับของลูกน2องนั้น สิ่งสําคัญ
ผู2บริหารต2องมีคุณธรรมในการครองคน เชBน ต2องเปนผู2ที่ยอมรับความจริง กล2ารับผิดชอบตBอการ
ตัดสินใจของตน ต2องเปนผู2ที่ยอมรับตนเองและยอมรับผู2อื่น ต2องเปนผู2มีความจริง และผู2บริหารวางตัว
เหมาะสม เปนกันเอง
1.3 คุณธรรมด2านการครองงาน จากผลการวิจัยพบวBา ระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2าน
คุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริงตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ป>ตตานี เขต 3 ข2อที่ผู2บริหารปฏิบัติงานเพื่อประโยชน0ของราชการเปนสําคัญ อยูBในระดับมากที่สุด ที่
เปนเชBนนี้เพราะวBา การปฏิบัติงานบริหารของผู2บริหารจะต2องให2เปนไปตามระเบียบของทางราชการ
ผู2บริหารจึงมุBงตBอการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน0ของทางราชการเปนสําคัญ เพราะความผิดพลาดจาก
การปฏิบัติที่ไมBเปนไปตามระเบียบของทางราชการ ผู2บริหารอาจได2รับโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญา
ด2วย ซึ่งสอดคล2องกับผลงานวิจัยของ ละเอียด แซBคู (2546: 93) ได2ศึกษาวิจัยเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมของผู2บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูผู2สอน สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบวBาผู2บริหารโรงเรียนปฏิบัติงานเพื่อประโยชน0ของราชการเปน
สําคัญ มีคBาเฉลี่ยอยูBในระดับมาก เชBนเดียวกับงานวิจัยของ บุญรBวม คิดการ (2542: บทคัดยBอ) ได2
ศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิบัติตนตามคุณธรรมของผู2บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครพนม พบวBา
ผู2บริหารโรงเรียนปฏิบัติงานเพื่อประโยชน0ของราชการเปนสําคัญ มีคBาเฉลี่ยอยูBในระดับมาก
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เชBนเดียวกับงานวิจัยของ ทองมัน สิทธิกัน (2553: 72) ได2ศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมผู2บริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของพนักงานครู สังกัดเทศบาลนครยะลา พบวBา ผู2บริหารโรงสถานศึกษา
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน0ของราชการเปนสําคัญ นอกจากนี้ ฉลอง มาปรีดา (2537:40) ได2กลBาวถึง
คุณธรรมจริยธรรมของผู2บริหารวBา ควรยึดหลักการมุBงมั่นทํางาน เพื่อความเจริญก2าวหน2าของ
หนBวยงานที่ตนรับผิดชอบ หลักธรรมที่สนับสนุนให2มีความมุBงมั่นที่จะทํางานให2สําเร็จ ได2แกB อิทธิบาท
4 ซึ่งประกอบด2วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ผู2บริหารที่ยึดหลัก อิทธิบาท 4 ในการครองงานก็
จะประสบความสําเร็จในภาระงานอยBางดียิ่ง ดังพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ2าอยูBหัว
ที่พระราชทานไว2วBา “การทํางานสิ่งใด แม2สําคัญยิ่งใหญBก็เปนอันหวังผลได2ทุกอยBาง เพราะการที่มีใจ
จดจBอแนBวแนBและพอใจในงานนั้น ทําให2พากเพียร อดทนทํางานตBอเนื่องกันไปได2ตลอด...”
(ไกรยุทธ0 ธีรตยาคีนันท0, 2531) ทBานอาจารย0พุทธทาสสภิกขุได2ให2ข2อคิดในหนังสือ “ธรรมสําหรับครู”
วBาการปฏิบัติงาน คือ การปฏิบัติธรรม การทําหน2าที่ก็คือ การปฏิบัติธรรม เพราะธรรม ก็คือ หน2าที่ ผู2
ที่เปนครูหรือผู2ที่เปนนักบริหารจึงควรตระหนักวBา การเคารพหน2าที่ คือ เคารพธรรม เคารพ คือ
หน2าที่ เคารพด2วยการทําให2ดีที่สุดเทBาที่จะทําได2 (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหBงชาติ,
2542: 23-42) อีกทั้งยังสอดคล2องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0 ซึ่งยึดถือไว2วBา
ให2ถือประโยชน0สBวนตัว
เปนที่สอง
ประโยชน0สุขของเพื่อนมนุษย0
เปนกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย0 และเกียรติยศ
จะตกแกBทBานเอง
ถ2าทBานทรงธรรมแหBงอาชีพ
ไว2ให2บริสุทธิ์
และผลการวิจัย พบวBา ระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่คาดหวัง
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานีการศึกษาประถมศึกษา
ป>ตตานี เขต 3 ข2อที่ผู2บริหารมีความมุBงมั่นที่จะทํางานให2สําเร็จ อยูBในระดับมากที่สุด ที่เปนเชBนนี้
เพราะวBา ผู2บริหารต2องประพฤติตนเปนแบบอยBางแกBผู2ใต2บังคับบัญชา ซึ่งผู2บริหารต2องใช2ความเพียร
พยายาม อดทน เสียสละ ทุBมเทเวลาให2กับทางราชการ
2. วัตถุประสงค0ข2อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่
เปนจริงและที่คาดหวังตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี
เขต 3 ที่มีอายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ0การปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 สมมติฐานข2อที่ 1 ครูที่มีอายุตBางกัน มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรม
ของผู2บริหารที่เปนจริงและที่คาดหวังแตกตBางกัน
จากผลการวิจัยพบวBา พฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริง
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 ที่มีอายุต่ํากวBา
30 ปr และตั้งแตB 30 ปrขึ้นไป มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริง
ไมBแตกตBางกัน ทั้งภาพรวมและรายด2าน ซึ่งไมBสอดคล2องกับสมมติฐานที่ตั้งไว2 และไมBสอดคล2องกับ
งานวิจัยของ อัมพวัน สวัสดิ์พงษ0 (2544: 107) ที่ได2ทําการวิจัยเรื่อง คุณธรรมของผู2บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร ตามความคิดเห็นของครู–อาจารย0ในโรงเรียน
ที่อายุตBางกัน มีพฤติกรรมด2านคุณธรรมจริยธรรมของผู2บริหารโรงเรียนแตกตBางกันอยBางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .05 แตBใกล2เคียงกับผลการวิจัยของนักวิชาการหลายทBานที่ได2เปรียบเทียบทัศนะของ
ผู2บริหาร และครูผู2สอนในเรื่องอื่นๆ ได2แกB ผลการวิจัยของ ปรีชา ขันธไพรศรี (2535: บทคัดยBอ) ได2
ทําการศึกษาคุณธรรมผู2บริหารโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ตามทัศนะของผู2บริหารโรงเรียน ผู2ชBวย
ผู2บริหารโรงเรียน และครู ในมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่พบวBา ครูที่มีอายุตBางกันมีทัศนะ
ตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารไมBแตกตBางกัน
ผลการวิจัยที่ปรากฏเชBนนี้อาจเปนเพราะวBา ผู2บริหารที่ปฏิบัติงานรBวมกันกับ
ครูผู2สอนในโรงเรียนมาเปนเวลานานทําให2มีโอกาสได2เรียนรู2จักอุปนิสัยใจคอ มีความสัมพันธ0ที่ดี มี
ความเข2าใจกัน มีความรู2สึกที่ดีตBอการแสดงออกทางพฤติกรรมตBางๆ ซึ่งกันและกัน
และจากผลการวิจัยพบวBา พฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่คาดหวังตาม
ทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 ที่มีอายุต่ํากวBา 30 ปr
และตั้งแตB 30 ปrขึ้นไป มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่คาดหวัง โดย
ภาพรวมมีความแตกตBางกัน อยBางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีอายุต่ํากวBา 30 ปrมีทัศนะ
ตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่คาดหวัง มากกวBาครูที่มีอายุ 30 ปrขึ้นไปและ
เมื่อพิจารณาเปนรายด2าน พบวBา ด2านคุณธรรมด2านการครองตน ครูที่มีอายุตBางกัน มีทัศนะตBอ
พฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่คาดหวังไมBแตกตBางกัน ซึ่งไมBสอดคล2องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว2 แตBด2านคุณธรรมด2านการครองคน และด2านคุณธรรมด2านการครองงาน ครูที่มีอายุ
ตBางกัน มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่คาดหวัง มีความแตกตBางกัน
อยBางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูที่มีอายุต่ํากวBา 30 ปrมีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0
ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่คาดหวัง มากกวBาครูที่มีอายุ 30 ปrขึ้นไป ซึ่งสอดคล2องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว2
ผลการวิจัยที่ปรากฏเชBนนี้ อาจเปนเพราะวBา ครูที่มีอายุต่ํากวBา 30 ปr เปนชBวงอายุที่
อยBางน2อย และเปนชBวงวัยที่มีความกระตือรือร2นในการทํางาน ต2องการสิ่งใหมBๆ เข2ามามีสBวนเกี่ยวข2อง
ในการบริหารงาน ไมBวBาจะเปน สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมตBางๆ มาพัฒนาตนเองและโรงเรียน มีความ
ต2องการการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ซึ่งต2องอยูBบนพื้นฐานความถูกต2อง โดยเฉพาะคุณธรรมใน 3 ด2าน
คือ คุณธรรมด2านการครองตน คุณธรรมด2านการครองคน และคุณธรรมด2านการครองงาน และ
พฤติกรรมตBางๆ ของผู2บริหารก็จะเปนตัวอยBางให2กับผู2ใต2บังคับบัญชา ดังคําประพันธ0ของ
หลวงวิจิตวาทการ ที่กลBาวไว2วBา
“งานยิ่งมีมากจริงยิ่งเปนเปนสุข งานยิ่งชุกมันสมองยิ่งผBองใส
เมื่อทํางานได2สําเร็จไป
ก็สุขใจปลาบปลื้มลืมทุกข0ร2อน”
(ฉลอง มาปรีดา, 2537: 83)
2.2 สมมติฐานข2อที่ 2 ครูที่มีวุฒิการศึกษาตBางกัน มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2าน
คุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริงและที่คาดหวังแตกตBางกัน
จากผลการวิจัยพบวBา พฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริง
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 ที่มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี และสูงกวBาปริญญาตรี มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปน
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จริงไมBแตกตBางกัน ทั้งภาพรวมและรายด2าน ซึ่งไมBสอดคล2องกับสมมติฐานที่ตั้งไว2 และไมBสอดคล2องกับ
งานวิจัยของ ศักดิ์ชัย ณรงค0หนู (2543: บทคัดยBอ) ที่ได2ทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมคุณธรรมของ
ผู2บริหารโรงเรียน สังกัดการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่วุฒิการศึกษาตBางกัน มีพฤติกรรมด2าน
คุณธรรมของผู2บริหารโรงเรียนแตกตBางกันอยBางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตBใกล2เคียงกับ
ผลการวิจัยของนักวิชาการหลายทBานที่ได2เปรียบเทียบทัศนะของผู2บริหาร และของครูผู2สอนในเรื่อง
อื่นๆ ได2แกB ผลการวิจัยของ บุญสม พึ่งปาน (2537: บทคัดยBอ) ที่พบวBาผู2บริหาร และครูที่มีระดับ
ระดับการศึกษาตBางกัน มีทัศนะตBอการบริหารงานของผู2บริหารวิทยาลัยการอาชีพไมBแตกตBางกัน
ผลการวิจัยที่ปรากฏเชBนนี้อาจเปนเพราะวBา ผู2บริหารที่ปฏิบัติงานรBวมกันกับ
ครูผู2สอนในโรงเรียนมาเปนเวลานานทําให2มีโอกาสได2เรียนรู2จักอุปนิสัยใจคอ มีความสัมพันธ0ที่ดี มี
ความเข2าใจกัน มีความรู2สึกที่ดีตBอ มีความสนิทสนม ซึ่งกันและกัน ทําให2เกิดความสามัคคีภายในหมูB
คณะหรือในองค0การนั้น
และจากผลการวิจัยพบวBา พฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่คาดหวังตาม
ทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 ที่มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี และสูงกวBาปริญญาตรี มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่
คาดหวัง โดยภาพรวมและรายด2านไมBมีแตกตBางกัน ซึ่งไมBสอดคล2องกับสมมติฐานที่ตั้งไว2 แตBใกล2เคียง
กับผลการวิจัยของนักวิชาการหลายทBานที่ได2เปรียบเทียบทัศนะของครูผู2สอนในเรื่องอื่นๆ ได2แกB
ผลการวิจัยของ จุรีรัตน0 สิทธิโชค (2551: บทคัดยBอ) ได2ทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมที่พึง
ประสงค0ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที่พบวBา ครูที่มีวุฒิการศึกษา
ตBางกัน มีทัศนะตBอแนวทางการพัฒนาคุณธรรมที่พึงประสงค0ของครูไมBแตกตBางกัน
ผลการวิจัยที่ปรากฏเชBนนี้อาจเปนเพราะวBา วุฒิการศึกษาไมBวBาจะเปนปริญญาตรี
หรือสูงกวBาปริญญาตรี ซึ่งอาจะมองวBาพฤติกรรมด2านคุณธรรมของผู2บริหารทั้ง 3 ด2าน มีความสําคัญ
อยBางยิ่งที่จะนํามาปฏิบัติ มีความคาดหวังในสิ่งที่ดีๆ เพื่อเปนคติประจําใจสําหรับผู2บริหารที่ปฏิบัติงาน
รBวมกันกับครู หรือบุคลากรทางการศึกษาแม2แตBชุมชนเอง ผู2บริหารจะต2องให2ความสําคัญยิ่ง เพื่อ
พัฒนาโรงเรียนตBอไป
2.3 สมมติฐานข2อที่ 3 ครูที่มีประสบการณ0การปฏิบัติงานตBางกัน มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่
พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริงและที่คาดหวังแตกตBางกัน
จากผลการวิจัยพบวBา พฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริง
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 ที่มีประสบการณ0
การปฏิบัติงานต่ํากวBา 5 ปr 5 -10 ปr และมากกวBา 10 ปrขึ้นไป มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2าน
คุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริงไมBแตกตBาง ทั้งภาพรวมและรายด2าน ซึ่งไมBสอดคล2องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว2 แตBสอดคล2องกับงานวิจัยของ ศักดิ์ดา ลาวัง (2552: บทคัดยBอ) ที่ได2ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษา
พฤติกรรมการบริหารคุณธรรมจริยธรรมของผู2บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวBา พฤติกรรมการบริหารคุณธรรมจริยธรรมของผู2บริหารสถานศึกษา
ด2านประสบการณ0ในการบริหารงานแตกตBางกัน มีทัศนะคติตBอพฤติกรรมการบริหาร ด2านคุณธรรม
จริยธรรมของผู2บริหารสถานศึกษาไมBแตกตBางกัน เชBนเดียวกับ ทองมัน สิทธิกัน (2553: 89) ได2ทําการ
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วิจัยเรื่องพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู2บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของพนักงานครู สังกัดเทศบาล
นครยะลา ที่มีประสบการณ0ในการทํางานแตกตBางกัน มีทัศนะตBอพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู2บริหาร
สถานศึกษาไมBแตกตBางกัน เชBนเดียวกับ เสถียร จําเจริญ (2549: บทคัดยBอ) ได2ทําการวิจัยเรื่อง
พฤติกรรมผู2นําทางจริยธรรมของผู2บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู กลุBมตรวจราชการ
เบญจลักษณ0 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ผลการศึกษาพบวBา พฤติกรรมทาง
จริยธรรมของผู2บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู กลุBมตรวจราชการเบญจลักษณ0 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครูที่มีเพศ และประสบการณ0ในการทํางานตBางกัน มีความคิดเห็น
ตBอพฤติกรรมผู2นําทางจริยธรรมของผู2บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู ทั้งทางด2านการบริหาร
ตนเอง ด2านการบริการคน และด2านการบริหารงาน โดยภาพรวมไมBแตกตBางกัน รวมทั้ง ผลการวิจัย
ของ วาสนา เชื้อหมอดู (2547: บทคัดยBอ) ได2ทําการวิจัยเรื่องการปฏิบัติตนด2านคุณธรรมจริยธรรม
ของครูในโรงเรียนที่เปvดสอนชBวงชั้นที่ 3–4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
พบวBา ครูที่มีประสบการณ0การปฏิบัติงานตBางกัน มีทัศนะตBอการปฏิบัติตนด2านคุณธรรมจริยธรรมของ
ครูในโรงเรียนที่เปvดสอนชBวงชั้นที่ 3–4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ไมB
แตกตBางกัน
ผลการวิจัยปรากฏเปนเชBนนี้นBาจะเปนเพราะวBา ความแตกตBางด2านประสบการณ0
การทํางานของครู ไมBมีอิทธิพลตBอทัศนะตBอพฤติกรรมด2านคุณธรรมของผู2บริหาร เพราะวBาครูยังพร2อม
ที่จะรับการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินงานจากผู2บริหารที่บริหารงานอยBางเต็มที่ และในการบริหารงาน
นั้นผู2บริหารมีการวางแผน ให2ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักเรียนมีสBวนรBวมในการวางแผน
มีการให2คําปรึกษาอยูBตลอดเวลา และผู2บริหารเปนแบบอยBางทั้งในด2านคุณธรรมด2านการครองตน
คุณธรรมด2านการครองคน และคุณธรรมด2านการครองงาน เปนอยBางดี
และจากผลการวิจัยพบวBา พฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่คาดหวังตาม
ทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 ที่มีประสบการณ0การ
ปฏิบัติงาน ต่ํากวBา 5 ปr 5–10 ปr และมากกวBา 10 ปrขึ้นไป มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2าน
คุณธรรมของผู2บริหารที่คาดหวังโดยภาพรวมแตกตBางกันอยBางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาเปนรายคูBด2วยวิธีการของ Scheffe, พบวBา ครูที่มีประสบการณ0การปฏิบัติงาน ต่ํากวBา 5 ปr มี
ทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่คาดหวัง มากกวBาครูที่มีประสบการณ0
การปฏิบัติงาน มากกวBา 10 ปrขึ้นไป เมื่อพิจารณาเปนรายด2าน พบวBา ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่
คาดหวัง ด2านคุณธรรมด2านการครองตน ไมBแตกตBางกัน และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 มีทัศนะตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่คาดหวัง
ด2านคุณธรรมด2านการครองงาน มีความแตกตBางกันอยBางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด2าน
คุณธรรมด2านการครองคน มีความแตกตBางกันอยBางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณา
เปนรายคูBด2วยวิธีการของ Scheffe’ พบวBา ครูที่มีประสบการณ0การปฏิบัติงาน ต่ํากวBา 5 ปr มีทัศนะตBอ
พฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่คาดหวัง มากกวBาครูที่มีประสบการณ0การ
ปฏิบัติงาน มากกวBา 10 ปrขึ้นไป
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ผลการวิจัยที่ปรากฏเชBนนี้ อาจเปนเพราะวBา ครูที่มีประสบการณ0การปฏิบัติงาน
ต่ํากวBา 5 ปr เปนชBวงวัยที่มีประสบการณ0ยังน2อย หรือพึ่งจบใหมBๆ มาเปนครู และมีความตั้งใจสูงใน
การทํางาน ความกระตือรือร2นในการทํางาน ต2องการสิ่งใหมBๆ ต2องการการเปลี่ยนแปลงเข2ามามีสBวน
เกี่ยวข2องในการบริหารงาน ไมBวBาจะเปนสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมตBางๆ มาพัฒนาตนเองและโรงเรียน
มีความต2องการการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ซึ่งต2องอยูBบนพื้นฐานความถูกต2อง โดยเฉพาะคุณธรรม
ใน 3 ด2าน คือ คุณธรรมด2านการครองตน คุณธรรมด2านการครองคน และคุณธรรมด2านการครองงาน
และพฤติกรรมตBางๆ ของผู2บริหารก็จะเปนตัวอยBางให2กับผู2ใต2บังคับบัญชา สBวนครูที่มีประสบการณ0
การปฏิบัติงานมากกวBา 10 ปr ขึ้นไป การทํางานก็เหมือนกันทั่วๆ ไป ดังคํากลBาวของ อริสโตเติล วBา
ทุกสิ่งทุกอยBางรวมทั้งสัตว0มนุษย0มีจุดหมาย คือ ต2องการความสําเร็จตามธรรมชาติของมัน การเข2าใจ
คุณธรรมตามธรรมชาติของมนุษย0 เราจะต2องค2นหาความดีซึ่งเปนความมุBงหมายเฉพาะของมนุษย0
วิเคราะห0วBาธรรมชาติของมนุษย0มีอยูBสองระดับ คือ ไมBมีเหตุผล และมีเหตุผล ซึ่งแตBละระดับจะมีความ
ดีที่เกี่ยวข2องอยูBกับคุณธรรม
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้มีข2อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2าน
คุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริงและที่คาดหวังตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 ดังนี้
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
1.1 จากผลการวิจัยพบวBา พฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริง
และที่คาดหวังตามทัศนะครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3
ใน 3 ด2าน คือ คุณธรรมด2านการครองตน คุณธรรมด2านการครองคน และคุณธรรมด2านการครองงาน
โดยภาพรวมอยูBในระดับมากและมากที่สุด ผู2บริหารควรนําแบบพฤติกรรมด2านคุณธรรมทั้ง 3 ด2าน
เพื่อเปนข2อมูลไปพัฒนาและยกระดับของผู2บริหารโรงเรียนประถมศึกษารวมถึงผู2บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาให2อยูBในระดับสูงสุดและเปนที่พึงประสงค0และเปนที่คาดหวังของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน รวมไปถึงชุมชนตBอไป
1.2 จากผลการวิจัยพบวBา พฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมที่เปนจริงด2านคุณธรรม
ด2านการครองงาน ของผู2บริหารตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ป>ตตานี เขต 3 มีคBาเฉลี่ยน2อยกวBา คุณธรรมด2านการครองตน และคุณธรรมด2านการครองคน และครูมี
ความคาดหวังตBอพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารมากที่สุด ดังนั้น ผู2บริหารควร
แสดงพฤติกรรมในด2านคุณธรรมด2านการครองงานให2มากขึ้น ซึ่งต2องมีคุณธรรมด2านการครองงาน
ประกอบไปด2วยหลักธรรม ได2แกB ความรักงาน คือ จะต2องเปนผู2รักงานที่ตนมีหน2าที่รับผิดชอบอยูB และ
ทั้งจะต2อง เอาใจใสBกระตือรือร2นในการเรียนรู2งาน และเพิ่มพูนวิชาความรู2ความสามารถในการทํา
กิจการงาน และ มุBงมั่นที่จะทํางานในหน2าที่รับผิดชอบหรือกิจการงานอาชีพของตนให2สําเร็จเรียบร2อย
อยูBเสมอ ความเพียร คือ จะต2องเปนผู2มีความขยันหมั่นเพียร ประกอบด2วยความอดทน ไมBยBอท2อตBอ
ความยากลําบากในการประกอบกิจการงานในหน2าที่หรือในอาชีพของตน จึงจะถึงความสําเร็จ และ
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ความเจริญก2าวหน2าได2 ความเปนผู2มีใจจดจBออยูBกับการงาน ผู2ที่จะทํางานได2สําเร็จด2วยดี มี
ประสิทธิภาพนั้น จะต2องเปนผู2เอาใจใสBตBอกิจการงานที่ทํา และมุBงกระทํางานอยBางตBอเนื่องจนกวBาจะ
สําเร็จ ไมBทอดทิ้งหรือวางธุระเสียกลางคัน ไมBเปนคนจับจด หรือทํางานแบบทําๆ หยุดๆ “ติดตาม
ผลงาน และ/หรือ ตรวจงาน” หนBวยงานตBางๆ ภายในองค0การของตน เพื่อประกอบการพิจารณา
วินิจฉัย ตัดสินใจ และสั่งการ ให2กิจการงานทุกหนBวยดําเนินตามนโยบายและแผนงาน ให2ถึง
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค0ที่กําหนดไว2 ความเปนผู2รู2จักพิจารณาเหตุ สังเกตผลในการปฏิบัติงานของ
ตนเอง และของผู2น2อยหรือของผู2อยูBใต2บังคับบัญชาวBา ดําเนินไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว2
หรือไมB ได2ผลสําเร็จ หรือมีความคืบหน2าไปตามวัตถุประสงค0ที่กําหนดไว2หรือไมBเพียงไร มีอุปสรรคหรือ
ป>ญหาที่ควรได2รับการปรับปรุงแก2ไขวิธีการทํางาน หรือวิธีการบริหารกิจการงานนั้นให2สําเร็จตาม
วัตถุประสงค0ได2อยBางไร ขั้นตอนนี้ เปนการนําข2อมูลจากที่ได2ติดตามประเมินผลงานหรือตรวจงานนั้น
มาวิเคราะห0 วิจัย ให2ทราบเหตุผลของป>ญหาหรืออุปสรรคข2อขัดข2องในการทํางาน แล2วพิจารณาแก2ไข
ป>ญหาเหลBานั้น และปรับปรุงพัฒนาวิธี การทํางานให2ดําเนินไปสูBความสําเร็จ ให2ถึงความเจริญก2าวหน2า
ยิ่งๆ ขึ้นไปได2
1.3 จากผลการวิจัยพบวBา พฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมที่เปนจริงด2านคุณธรรม
ด2านการครองงาน ของผู2บริหารตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ป>ตตานีเขต 3 เมื่อจําแนกเปนรายข2อ จะเห็นได2วBา ข2อที่เกี่ยวกับผู2บริหารมีความสามารถใช2เทคโนโลยี
และเทคนิควิธีการใหมBๆ ในการบริหารงานนั้น มีคBาเฉลี่ยน2อยที่สุดกวBาในข2ออื่นๆ แตBความคาดหวังตBอ
พฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมด2านการครองงานของครู มีความคาดหวังมากที่สุด ในข2อ
เดียวกัน ดังนั้นผู2บริหารจําเปนที่จะต2องมีการพัฒนาหรือเรียนรู2ให2มีความสามารถในการใช2เทคโนโลยี
และเทคนิควิธีการใหมBๆ ในการบริหารงาน เพื่อให2เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจาการใช2เทคโนโลยีในการ
บริหารงานตลอดจนการสร2างเทคนิควิธีการใหมBๆ มาบริหารจัดการภายในองค0การหรือในโรงเรียน
เปนผู2นําให2ผู2ใต2บังคับบัญชาได2ปฏิบัติตาม รวมไปถึงชุมชนเห็นความสําคัญและให2การยอมรับ
2. ขอเสนอแนะการทําวิจัยในครั้งต1อไป
เพื่อให2การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริงและที่
คาดหวังตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป>ตตานี เขต 3 ได2มี
การศึกษาอยBางกว2างขวางและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ผู2วิจัยขอเสนอแนะไว2 ดังนี้
2.1 ควรศึกษาพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริงและที่คาดหวัง
โดยรูปแบบตBางๆ เชBน ใช2แบบสังเกต แบบสัมภาษณ0 การบันทึก หรือในลักษณะของการวิจัยเชิง
คุณภาพ
2.2 ควรศึกษาพฤติกรรมที่พึงประสงค0ด2านคุณธรรมของผู2บริหารที่เปนจริงและที่คาดหวัง
ในระดับตBางๆ ได2แกB ผู2บริหารโรงเรียนประถมศึกษาทั้งจังหวัด ผู2บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และ
ผู2บริหารในระดับอุดมศึกษา
2.3 ควรมีการกําหนดกรอบ ทิศทาง นโยบายในการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานทาง
การศึกษาไปยังผู2บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนตBางๆ รวมทั้งมีการสนับสนุน สBงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให2แกBผู2บริหารสถานศึกษา เชBน โครงการประกวดผู2บริหารสถานศึกษาดีเดBน เปนต2น
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